
ADRODDIAD AR BROFIADAU 
GOFALWYR DI-DÂL O GYMUNEDAU 
DU A LLEIAFRIFOEDD ETHNIG

Awdur yr adroddiad: Tim Banks – Rheolydd Ymchwil ac Ymgysylltu (Cymru), Carers Trust

Hydref 2022



2

DIOLCHIADAU
Ariannwyd y prosiect hwn gan y Shaw Foundation a’r Waterloo Foundation.

Llawer o ddiolch i’r nifer fawr o unigolion a sefydliadau am eu hamser a’u 
cymorth yn hysbysebu a denu pobl i gymryd rhan yn yr astudiaeth hon. Roedd 
eu diddordeb, ymdrechion, cyngor ac arweiniad yn amhrisiadwy ar gyfer y 
prosiect hwn.

Yn olaf, ac yn bwysicaf, rhaid rhoi’r gair mwyaf o ddiolch i’r holl ofalwyr di-
dâl a wirfoddolodd eu hamser i gynnig profiadau mor fanwl a phersonol o’u 
bywydau. Ar adegau nid oedd yn beth hawdd i’w wneud, ac er nad oedd modd 
cynnwys yr holl wybodaeth a roddwyd mor hael, gobeithiaf fod y ddogfen hon yn 
adlewyrchiad teg o’r mewnwelediadau a roddwyd.
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CRYNODEB GWEITHREDOL
Roedd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru 
eisiau gwrando ar a deall mwy am brofiadau 
gofalwyr di-dâl o gymunedau Du a 
lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru er mwyn 
adnabod, codi ymwybyddiaeth ac amlygu 
atebion ar gyfer heriau a gofynion penodol.

Ar ôl cynnal cyfweliadau gyda 23 o ofalwyr 
di-dâl o gefndiroedd Du a lleiafrifoedd 
ethnig, daeth y themâu canlynol yn amlwg:

•  Y thema gyffredinol yw ‘diffyg 
cyfatebiaeth’ rhwng y cymorth a’r 
gwasanaethau sydd ar gael ac anghenion 
gofalwyr di-dâl o gymunedau Du a 
lleiafrifoedd ethnig. 

•  Mae rhwystrau ymarferol wrth geisio 
cael cymorth. Mae’r rhain yn cynnwys:

•  Diffyg ymwybyddiaeth gyffredinol o 
hawliau gofalwyr a gwasanaethau allai 
fod ar gael.

•  Rhwystrau ieithyddol ar gyfer rhai 
gofalwyr a/neu’r person maen nhw’n 
gofalu amdanynt sy’n rhwystro 
mynediad, dealltwriaeth a chyfleoedd 
i fanteisio ar unrhyw gymorth sydd ar 
gael.

•  Diffyg cymorth dibynadwy yn y cartref. 
Yn aml byddai darparwyr gofal yn hwyr 
neu ddim yn cyrraedd o gwbl, a byddai 
hyn yn arwain at fwy o straen na phe 
na baent wedi cael eu trefnu yn y lle 
cyntaf.

•  Cymorth gwasanaeth amhriodol. Yn 
aml roedd heriau yn diwallu anghenion 
diwylliannol megis gofalu fod amser yn 
cael ei neilltuo ar gyfer gweddïo neu 
sicrhau bod prydau’n cael eu gwneud 
gan ddefnyddio bwyd halal.

•  Diffyg sensitifrwydd diwylliannol ar 
ran darparwyr. Nid yr elfennau mwy 
ymarferol o ddarparu cymorth yw’r 
unig rai allai fod yn rhwystr. Gall diffyg 
dealltwriaeth ar ran y darparydd 
gwasanaethau ynghylch sut mae’r 
teulu yn byw eu bywydau arwain at 
gam-alinio a methiant i gyfathrebu.

•  Cysyniadau gwahanol o beth yw ystyr 
‘gofal’. Trwy gael dealltwriaeth wahanol 
o beth yw ystyr ‘darparu gofal’ yn y 
lle cyntaf mae hynny hefyd yn fwy 
tebygol o greu anawsterau wrth 
gyrraedd tir cyffredin ar gyfer trefnu 
gwasanaethau gofal. Yn niwylliant y 
gorllewin, gellir trefnu gofal o gwmpas 
‘amser’ a ‘thasgau’. Yn aml nid yw hyn 
yn taro deuddeg gyda chymunedau 
sydd ag ymdeimlad mwy holistaidd o 
ofal. 

• Mae disgwyliadau diwylliannol yn y 
gymuned leol ynghylch rôl gofalydd. 
Mae hyn yn cael effaith ar y capasiti i 
chwilio am gymorth. Mae’r rhwystrau’n 
cynnwys:

•  Gofal fel rhan o ‘gyfrifoldeb teuluoedd’. 
Mae llawer o dasgau yn gysylltiedig 
â gofal yn cael eu hystyried yn 
gyfystyr â rôl y teulu ac o’r herwydd 
nid yw’r gymuned yn eu hystyried yn 
‘ychwanegol’ neu’n rhai sy’n galw am 
gymorth allanol.

•  Pwysau cymunedol i wneud gwaith 
gofal heb gwyno, yn enwedig felly’n 
gyhoeddus. Gall hyn wneud y cyfle 
a’r cymhelliant i fynd i chwilio am 
gymorth ychwanegol yn heriol.

•  Rolau a chyfrifoldebau rhyweddol. 
Er bod nifer cynyddol o ddynion yn y 
teulu yn cyfrannu at dasgau gofal, y 
disgwyl cyffredinol yw mai menywod 
sy’n gwneud gwaith o’r fath, ac o’r 
herwydd, mae adwaith cymunedau i 
fenywod yn gwneud gwaith gofal yn 
wahanol i’r ymateb i ddynion. 

•  Mae canfyddiadau o beth yw ystyr 
bod yn ofalydd yn golygu nad yw llawer 
o ofalwyr yn chwilio am gymorth. Mae’r 
ffaith nad yw llawer o ofalwyr yn ystyried 
eu hunain yn ofalwyr yn ffactor ymhlith 
y boblogaeth ehangach, ond mae hyn yn 
arbennig o gyffredin ymhlith gofalwyr di-
dâl o gymunedau lleiafrifoedd ethnig.

•  Caiff hyn effaith ar iechyd a llesiant 
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y gofalydd. Byddai llawer yn cael 
anhawster gyda’u hiechyd corfforol a 
seicolegol yn hytrach na chwilio am 
gymorth addas.

•  Mae hefyd ganfyddiadau a 
dealltwriaethau gwahanol o 
afiechydon a chyflyrau e.e. dementia 
ac awtistiaeth. Mae’r rhain yn gallu 
cael eu hystyried yn rhan o gylch 
naturiol bywyd neu’n faterion 
ymddygiadol yn hytrach nac yn fater 
meddygol. Mae naratif croes yn arwain 
at wrthdaro wrth ddod i ystyried 
ymateb priodol.

•  Mae diffyg ymddiriedaeth gyffredinol 
mewn darparwyr gwasanaethau, 
yn enwedig felly’r gwasanaethau 

cymdeithasol, o ran cynnig cymorth 
priodol. 

•  Teimlir fod yna gam ragdybiaethau 
ynghylch y gofalydd a’u gallu i 
ymwneud â gwasanaethau, sy’n 
arwain at gyfathrebu gwael a gwneud 
penderfyniadau heb ymgynghori.

•  Teimlir hefyd fod yna ragdybiaethau 
ynghylch cefndir, argaeledd a 
pharodrwydd unigolion o gefndiroedd 
lleiafrifoedd ethnig i allu darparu gofal. 
Mae hyn yn golygu fod llawer yn teimlo 
nad oes ganddynt fawr ddim dewis 
ond gwneud hynny, a’u bod yn cael 
eu gadael i ddarparu gofal gyda llai o 
gymorth ac adnoddau na gofalwyr o’r 
boblogaeth yn gyffredinol.
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CYD-DESTUN
Diffiniad Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 o 
ofalydd yw rhywun sy’n darparu gofal di-dâl 
i oedolyn neu blentyn anabl. Gallai’r person 
y gofelir amdanynt fod yn aelod o’r teulu 
neu gyfaill na allant, oherwydd salwch, 
anabledd, problem iechyd meddwl neu 
gaethineb ymdopi heb eu cefnogaeth.

Yng Nghymru, amcangyfrifir fod yna 
370,000 o ofalwyr ar hyn o bryd (ONS 2011), 
a bod dros 100,000 o bobl yn darparu dros 
50 awr o ofal di-dâl bob wythnos. Mae hyn 
yn debygol o fod yn danamcangyfrifiad. Fel 
yr adroddwyd sawl gwaith, nid yw llawer o 
ddarpar ofalwyr o reidrwydd yn ystyried eu 
hunain felly, er eu bod yn cyflawni llawer 
o’r dyletswyddau sy’n rhan o rôl ofalu 
(Corden et al. 2010, Hughes N et al. 2013, 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr 2018).

Mae gofalwyr di-dâl yn chwarae rôl 
allweddol yn cefnogi eraill a chanddynt 
afiechydon ac anableddau. Maent yn 
ganolog i gynnal y system iechyd a gofal 
cymdeithasol yng Nghymru. Amcangyfrifir 
fod gofal di-dâl yn arbed £132 biliwn y 
flwyddyn i economi’r DG (Carers UK 2019). 
Yng Nghymru y ffigwr yw £8.1 biliwn 
(Llywodraeth Cymru 2021). Daw gofalwyr 
o bob oed a chefndir, ac mae canran 
cynyddol yn dod o gymunedau lleiafrifoedd 
ethnig. 

Yn ôl Cyfrifiad 2011, roedd tua 600,000 
o ofalwyr Du ac o leiafrifoedd ethnig yn 

Lloegr a Chymru. Yng Nghymru, y ffigwr yw 
tua 9000 (ONS 2011). Yn gyffredinol, mae’r 
boblogaeth hon yn iau na phoblogaeth pobl 
Wynion Prydain, ac mae mwyafrif y gofalwyr 
o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig yn bobl 
oed gwaith, sy’n darparu gofal di-dâl tra’n 
dal i weithio (Yeandle et al. 2007; Carers UK 
2011, Greenwood 2018). Hefyd, mae llawer 
o ofalwyr o gefndiroedd lleiafrifol yn gofalu 
am fwy o oriau ac maen nhw’n fwy tebygol 
o fod yn wynebu anawsterau ariannol 
(Greenwood 2018).

Mae ymchwil wedi edrych ar brofiadau 
ac anghenion cymorth gofalwyr du a 
lleiafrifoedd ethnig yng ngwledydd Prydain 
(Greenwood et al. 2014, Carers UK 2022) 
ond mae angen inni ddeall mwy am y 
sefyllfa yng Nghymru. Yng Nghymru, gan 
y cafodd gofal cymdeithasol ei ddatganoli, 
mae rhai elfennau tebyg gyda gwledydd 
eraill Prydain ond ceir hefyd rai heriau, 
materion a chyfleoedd unigryw y dylid eu 
harchwilio ymhellach. Er enghraifft, yng 
Nghymru y mae’r gyfran uchaf o ofalwyr 
yng ngwledydd Prydain. Mae poblogaeth 
Cymru hefyd yn tueddu bod yn hŷn a cheir 
ardaloedd o amddifadedd economaidd 
uchel iawn. Er bod Cymru’n dod yn fwy 
amrywiol, nid yw hynny’n wir i’r un graddau 
ar draws y wlad. Mae 15.8% o drigolion 
Caerdydd yn ystyried eu hunain yn bobl o 
gefndir Du, Asiaidd neu leiafrif ethnig, yn 
Sir Benfro, er enghraifft, nid y ffigwr hwn yw 
1.3% (StatsWales 2022).
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NODAU AC AMCANION
Roedd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru 
eisiau gwrando ar a deall mwy am 
brofiadau gofalwyr di-dâl o gymunedau 
Du a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru er 
mwyn adnabod, codi ymwybyddiaeth ac 
amlygu atebion ar gyfer heriau a gofynion 
penodol1. Roedd yn allweddol hefyd ei fod 
yn amlygu argymhellion ar gyfer darparwyr 
gwasanaethau, yr Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr yn eu plith, a bod awdurdodau’n 
gallu darparu’r cymorth gorau posib yn ôl y 
galw. Roedd nodau ac amcanion y prosiect 
fel a ganlyn: 

•  Deall profiadau gofalwyr o bob oed o 
gymunedau du a lleiafrifoedd ethnig yng 
Nghymru

•  Argymell camau a gweithgareddau i 
awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, 
GIG Cymru a’r sector iechyd a gofal 
cymdeithasol ehangach er mwyn gwella’r 
ddarpariaeth i ofalwyr o leiafrifoedd 
ethnig

• Argymell camau a gweithgareddau ar 
gyfer Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru 
a mudiadau lleol eraill er mwyn cefnogi’r 
ddarpariaeth i ofalwyr o leiafrifoedd 
ethnig

1 Cydnabyddir fod defnyddio’r acronym BAMER yn Saesneg fel term ar ei ben ei hun ynddo’i hun yn 
broblematig, gan ei fod yn cynnal yr ‘arallu’ ar unigolion o gymunedau o’r fath yn ogystal ag awgrymu y gellir 
ystyried pawb a gynhwysir o fewn y term hwnnw yn grŵp unffurf. Fodd bynnag, wedi trafod gyda budd-
ddeiliaid o’r cymunedau dan sylw, esboniwyd fod rhaid ei ddefnyddio weithiau am resymau swyddogaethol. 
Felly, gan dderbyn yr esboniad hwnnw, defnyddir y term yn achlysurol yn yr adroddiad hwn er mwyn 
hwyluso’r darllen.
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DULLIAU
Yn y lle cyntaf, cynhaliwyd arolwg 
gyda’r bwriad o edrych yn ddyfnach ar 
ganfyddiadau mewn cyfweliadau dilynol. 
Fodd bynnag, arweiniodd lefel isel o 
ymatebion at newid protocol. Gwnaed yr 
addasiadau canlynol er mwyn ceisio denu 
mwy o bobl:

•  Wedi cysylltu â gweithwyr cymorth 
arbenigol yn gweithio yn y maes hwn, 
cafodd yr holl ddogfennau recriwtio eu 
cyfieithu i’r ieithoedd mwyaf priodol

•  Nodwyd a chysylltwyd â budd-ddeiliaid 
allweddol allai helpu gyda recriwtio i 
drefnu cyfarfodydd cychwynnol i esbonio 
nodau’r ymchwil. Helpodd hynny hefyd 
i gael syniadau ar sut orau i recriwtio a 
meithrin ymddiriedaeth gyda llawer o 
fudd-ddeiliaid oedd wedyn yn fodlon 
cynorthwyo’n bersonol

•  Daeth gwerth recriwtio wyneb yn wyneb 
yn amlwg. Byddai staff yr Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr yn mynychu cyfarfodydd, 
sesiynau ymwybyddiaeth ac yn treulio 
amser yn staffio stondinau gwybodaeth 
mewn lleoedd fel meddygfeydd teulu 
mewn ardaloedd sy’n cynnwys cyfran 
uchel o ofalwyr o gymunedau lleiafrifoedd 
ethnig

•  Cyflwynwyd cymhelliad bychan am 
gymryd rhan. Cynigiwyd hamper bychan i 
ddiolch i’r sawl a gymerodd ran, a gafodd 
groeso mawr, a’r dystiolaeth lafar oedd 
y chwaraeodd hynny rôl yn annog eraill i 
gymryd rhan 

Er mai’r nod drwy’r amser oedd cynhyrchu 
gwybodaeth gyfoethog, roedd diffyg data o’r 
arolwg yn golygu y rhoddwyd mwy o bwys 
ar y cyfweliadau. Cynhaliwyd cyfanswm 
o 23 cyfweliad estynedig2. Cynhaliwyd 16 
cyfweliad ar-lein trwy Teams neu Zoom. 
Roedd pedwar yn gyfweliadau wyneb yn 
wyneb mewn lleoliadau megis canolfan 
gymunedol leol neu gaffis; cynhaliwyd tri ar 
y ffôn. Cafodd y cyfweliadau eu recordio lle’n 
bosib ac fe gymerwyd nodiadau manwl ar 
y tri achlysur pan na ddigwyddodd hynny. 
Roedd pawb a gymerodd ran yn siarad 
Saesneg, er y defnyddiodd un gofalydd 

gyfieithydd ar gyfer ei chyfweliad. Parodd y 
cyfweliadau am rhwng 34 ac 88 munud, a’r 
hyd cymedrig oedd 57 munud.

Cafodd y cyfweliadau eu dadansoddi’n 
thematig. Cychwynnodd y dadansoddi ar ôl 
pedwar cyfweliad ac roedd yn digwydd wrth 
i’r data gael ei gasglu, a chafodd themâu 
a ymddangosodd o sgyrsiau blaenorol eu 
hystyried, gan ddylanwadu ar gyfweliadau 
diweddarach. Ar ôl 20 cyfweliad, teimlwyd 
ein bod mewn perygl o gasglu gormod o 
ddata, ac roedd y tri chyfweliad olaf yn 
cadarnhau hyn.

Roedd 22 o’r 23 a holwyd yn fenywod. Roedd 
hyd y cyfnod gofalu yn amrywio, ond roedd 
y rhan fwyaf o’r bobl a holwyd wedi bod yn 
gwneud hynny am sawl (10+) blwyddyn. 
Roedd llawer yn cefnogi mwy nac un person. 
Gallai’r darlun fod braidd yn annelwig, 
gan adlewyrchu hylifedd gofalu, wrth i 
bobl ddisgrifio sut y maent yn brif ofalydd 
i unigolyn ond eu bod hefyd yn cefnogi 
eraill yn rheolaidd. Roedd cyflyrau’r sawl y 
gofalwyd amdanynt yn amrywio, ac roeddent 
yn cynnwys pobl ag awtistiaeth, dementia 
a llesgedd, ond hefyd gyflyrau aml-niwron 
oedd yn cyfyngu ar hyd eu bywydau.

Cafodd pobl eu recriwtio o sawl gwlad, ac 
roedd ethnigrwydd gofalwyr yn cynnwys 
pobl o Somalia, Pacistan, Nigeria a Tanzania.

Roedd oed ac amgylchiadau gofalwyr yn 
amrywio cryn dipyn. Roedd rhai gofalwyr yn 
fewnfudwyr 2il, 3edd neu 4edd cenhedlaeth 
i wledydd Prydain. Roedd rhai wedi byw yng 
ngwledydd Prydain am fwy na 50 mlynedd 
ond roedd eraill wedi symud ychydig fisoedd 
ynghynt yn unig. Roedd rhai gofalwyr mewn 
coleg neu brifysgol, roedd rhai’n gweithio’n 
llawn neu’n rhan amser ac nid oedd eraill 
yn gweithio neu roeddent wedi ymddeol. 
Er y gofynnwyd i bob gofalydd ddarparu 
gwybodaeth ynghylch eu cefndir a’u cyd-
destun, ni roddodd rhai gofalwyr yr holl 
fanylion demograffig.

2 Er gwaethaf dechrau araf, bu’r addasiadau a wnaed 
i’r broses recriwtio yn llwyddiannus wrth gasglu 
cymaint o fomentwm nes bod gennym yn y pen 
draw fwy o wirfoddolwyr na chapasiti i gyfweld. 
Gwahoddwyd gofalwyr na chawsant eu cyfweld i 
gymryd rhan yng nghamau diweddarach y prosiect 
pan ddaw gweithredu argymhellion a chamau nesaf.
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CYFYNGIADAU
Er y gwnaed ymdrechion i hysbysebu 
mor eang â phosib, y dull recriwtio mwyaf 
llwyddiannus oedd samplo3 peli eira, yn 
enwedig gan fod llawer o ofalwyr wedi 
dweud eu bod yn hapus i gymryd rhan 
ar ôl cael gwybod bod eraill roeddent yn 
eu hadnabod wedi gwneud hynny. Fodd 
bynnag, golyga hynny y gall fod peth 
gwyrdroad wrth ddewis pobl i’w cyfweld.

Ni allai’r recriwtio gynhyrchu sampl 
cynrychioliadol o ofalwyr di-dâl  o 
gefndiroedd Du a lleiafrifoedd ethnig yng 
Nghymru. Fodd bynnag, nid dyna oedd 
y bwriad o’r cychwyn. Ymdrech yw hon 
i gynnig naratif cyfoethog, wedi’i gyd-
destunoli, a gwella ein dealltwriaeth ddofn o 
lawer o’r profiadau y mae pobl o gymunedau 
lleiafrifoedd ethnig yn eu hwynebu wrth 
ofalu am rywun.

Ni ddylid ystyried grwpiau Du a lleiafrifoedd 
ethnig yn gymuned unffurf. Er bod 
hynny’n amlwg yn barod, trafodwyd nifer 
o wahaniaethau yn ystod y cyfweliadau. 
Mae hefyd nifer fawr o wahaniaethau o 
fewn cymunedau, a barnau, dehongliadau 
a phrofiadau amrywiol, unigol o ran 
sefyllfaoedd gofalwyr. Mae unigolion 

yn creu ystyr yn seiliedig ar brofiadau, 
rhyngweithiadau a’r adnoddau sydd ar 
gael. Mae gwahaniaethau o ran iaith, 
addysg, y cysylltiad â chrefydd, deinameg 
ddiwylliannol a theuluol. Mae lleoliad yn 
ffactor o bwys hefyd; nid yw amrywiaeth 
yn ddaearyddol gyson ar draws Cymru, ac 
mae’r adnoddau sydd ar gael yn adlewyrchu 
hyn. Fel y trafodwyd, mae rhai o’r bobl a 
holwyd yn fewnfudwyr 3edd neu 4edd 
cenhedlaeth, ac mae’n amlwg felly y 
bydd ganddynt brofiadau a disgwyliadau 
gwahanol i’w rhieni a’u mamau a thadau cu/
neiniau a theidiau. Mae’r ffactorau hyn, a 
llawer iawn mwy, oll yn effeithio ar y ffordd 
y mae’r unigolyn yn gweld eu bywydau 
a’u rôl ofalu. Rhaid cofio cymhlethdodau’r 
materion hyn wrth ystyried canfyddiadau 
yn ogystal ag wrth edrych ar gyfleoedd 
posib ac atebion i heriau a nodwyd. Nid 
yw hynny’n golygu fod y dasg yn amhosib. 
I’r gwrthwyneb, mae’n golygu ei bod yn 
bwysicach fyth ein bod yn deall pam y 
gallai rhai strategaethau ‘un maint i bawb’ 
fod yn llai effeithiol. Mae gwerthfawrogi’r 
amrywiaeth rhwng ac oddi fewn grwpiau 
o’r cychwyn cyntaf yn fwy tebygol o arwain 
at ddeilliannau sydd yn fwy ystyriol ac o’r 
herwydd yn fwy llwyddiannus.

3 Mae hon yn dechneg samplu di-debygolrwydd lle mae cyfranogwyr presennol yn cynorthwyo i nodi a 
recriwtio cyfranogwyr y dyfodol.
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CANFYDDIADAU
Mae’r adran ganlynol yn disgrifio profiadau 
gofalwyr di-dâl o gymunedau Du a 
lleiafrifoedd ethnig. Mae’n amlygu rhai o’r 
rhwystrau a wynebir ar draws pob agwedd 
ar fywyd beunyddiol, gan roi pwyslais 
arbennig ar allu manteisio ar gymorth 
priodol i’r gofalydd a’r person maen nhw’n 
gofalu amdanynt. Agwedd bwysig y bu’r 
cyfweliadau yn edrych arnynt oedd trin 
a thrafod syniadau ar gyfer adnabod 
cyfleoedd allai wella ansawdd eu bywydau. 
Trafodir yr awgrymiadau hynny yma hefyd.

Cafodd y themâu cyffredinol canlynol eu 
hadnabod. Mae llawer o’r materion hyn yn 
gorgyffwrdd, a rhaid bod yn ofalus peidio 
gorsymleiddio trwy edrych ar bob un ar 
ben eu hunain yn unig. Er y bu’n rhaid 
eu gwahanu yma er mwyn eu hystyried 
yn fanwl, lle’r oedd hynny’n ddefnyddiol, 
ceisiwyd dangos sut mae themâu yn 
perthyn i’w gilydd ac yn dylanwadu’r naill ar 
y llall.

Heriau

•  Rhwystrau ymarferol

• Disgwyliadau diwylliannol yn y gymuned

• Canfyddiad o fod yn ofalydd (neu beidio)

• Rhagdybiaethau gan (ac ynghylch) 
gwasanaethau cymorth 
 

RHWYSTRAU YMARFEROL
Ymwybyddiaeth
Mae diffyg ymwybyddiaeth gyffredinol 
o’r gefnogaeth allai fod ar gael. Hefyd, 
esboniodd llawer o ofalwyr nad oedd 
wedi gwawrio arnynt y gallent ofyn am 
gymorth. Ychydig iawn o ofalwyr oedd 
wedi cael esboniad o ba gymorth allai fod 
ar gael, ac roedd rhai yn tybio y byddai 
eu hamgylchiadau bywyd yn golygu na 
fyddent yn gymwys beth bynnag.

 

GOFALYDD A: Gan fod y ddau ohonom 
yn gweithio, doedden ni ddim yn 
meddwl fod gennym hawl i gael dim 
byd. Nid oes neb erioed wedi eistedd i 
lawr ac esbonio dim byd inni.

Os nad yw gofalwyr yn gwybod pa 
wasanaethau sydd ar gael, heb sôn am 
sut i gael gafael arnynt, nid ydynt fyth yn 
mynd i chwilio am gymorth. Weithiau, roedd 
diffyg ymwybyddiaeth a dealltwriaeth 
o rôl darparwyr gwasanaethau megis y 
gwasanaethau cymdeithasol yn y lle cyntaf. 
Yn hytrach nac edrych ar wasanaethau 
o’r fath fel ffynonellau cymorth posib, i’r 
gwrthwyneb, roedd y gwasanaethau hyn 
yn cael eu hystyried yn fygythiad, yn gyfle 
i ‘griminaleiddio cymunedau BAMER’ yng 
ngeiriau un gofalydd.

GOFALYDD B: Dydw i ddim yn credu 
fod llawer hyd yn oed yn deall y 
gwasanaethau cymdeithasol. Eu 
hunig ddealltwriaeth yw bod y 
gwasanaethau cymdeithasol yn mynd 
â phlant oddi wrth eu teuluoedd.

Byddwn yn edrych yn fanylach ar y diffyg 
ymddiriedaeth yn ddiweddarach, ond 
mae’n amlwg fod profiad neu gredoau 
gwrthwynebol at wasanaethau yn debygol 
o rwystro pobl rhag chwilio am a derbyn 
cymorth. Fodd bynnag, nid ymwybyddiaeth 
yw’r unig broblem. Fel y dywed un gofalydd:

GOFALYDD C: Nid yw mor syml i 
ninnau Asiaid neu bobl Ddu neu o 
leiafrifoedd ethnig eraill i fynd ar 
google a darllen rhywbeth a chael yr 
hyn rydym ni ei angen allan ohono. 
Nid yw’n gweithio felly.

Fel y bydd canfyddiadau eraill yn 
dangos, mae’n rhaid i ymwybyddiaeth 
o wasanaethau gael ei mapio ar ystod 
o brofiadau a disgwyliadau ymarferol a 
diwylliannol eraill, sy’n aml yn golygu diffyg 
cyfatebiaeth rhwng y cymorth sydd ar gael 
a’r hyn sydd ei angen.
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laith

Mae iaith yn rhwystr arall y soniwyd 
amdano, naill ai i’r gofalydd neu’r person y 
gofalant amdanynt. Er bod y rhan fwyaf o 
bobl a holwyd yn siarad Saesneg, efallai na 
fyddai llawer o ofalwyr eraill, yn enwedig 
felly aelodau hŷn o’r teulu. Dywedodd 
gofalwyr oedd yn rhugl yn y Saesneg hyd 
yn oed nad oedd ganddynt ddigon o hyder 
i allu deall iaith feddygol yn iawn, neu 
gymhlethdod y system gofal cymdeithasol. 
Mae hyn yn her i sawl agwedd ar fywyd 
gofalydd, yn enwedig felly wrth drefnu 
apwyntiadau gofal iechyd. Mae’r sefyllfa 
hon yn debygol o greu digon o straen fel 
y mae, ond mae gan y gofalydd y baich 
ychwanegol o weithredu ar ran y person 
maen nhw’n gofalu amdanynt a’r gweithiwr 
proffesiynol i sicrhau bod gwybodaeth yn 
cael ei deall.

GOFALYDD CH: Unwaith o’r blaen, 
arhosais gyda fy mam yn yr ysbyty 
am wythnos ond wnaethon nhw ddim 
trefnu cyfieithydd inni, felly roeddwn 
yn teimlo dan bwysau gan na allwn 
ddeall pob un gair roedd y meddygon 
yn ei ddweud. Nid yw fy Saesneg yn 
berffaith, ond maen nhw’n dweud 
fod popeth yn iawn, fe fyddi’n gallu ei 
wneud e.

Mae diffyg dealltwriaeth, yn ogystal â 
pharch at weithwyr iechyd proffesiynol 
sy’n golygu nad ydynt eisiau rhoi mwy 
o faich arnynt, yn meddwl fod diffyg 
cwestiynau neu sgwrs, allai arwain at 
gamddealltwriaethau wrth ystyried 
anghenion gofal.

GOFALYDD D: Mae yna adegau pan 
rydw i wedi esbonio pethau a siarad 
â fy mam mewn Punjabi, ac fe fydd 
hi’n dweud, nid dyna beth sydd gen 
i o gwbl. Mae yna gamddehongliad, 
ac maen nhw (gweithwyr iechyd 
proffesiynol) yn meddwl, os all person 
ddweud ie a rhoi eu henw a’u dyddiad 
geni, y gallant siarad Saesneg a deall 
beth maen nhw’n ei ddweud, sydd 
ddim yn wir.

Er y gall rhwystrau iaith fod yn heriol, mae 
rhwystr iaith tybiedig ar ran y darparydd 
gwasanaeth yn gallu bod yn gyfyngol 
hefyd, ac mae hon yn thema yr edrychwn 
arni’n fanylach yn ddiweddarach. Fodd 
bynnag, mae’n werth nodi yma, os oes 
rhagdybiaeth y bydd rhwystr iaith rhwng 
gofalwyr a darparwyr gwasanaethau, 
fod hynny yn debygol o gynyddu cam-
gyfathrebu hefyd.

Diffyg cymorth dibynadwy

Roedd llawer o ofalwyr oedd yn derbyn 
cymorth trwy weithwyr gofal cyflogedig 
yn aml yn cwyno am y ffaith nad oedd y 
gwasanaethau yn ddibynadwy. Er nad oedd 
hynny’n digwydd i ofalwyr o gymunedau 
du a lleiafrifoedd ethnig yn unig, roedd yn 
bryder mor rheolaidd fel ei fod yn haeddu 
sylw yma.  

GOFALYDD E: Alla i ddim gwneud hyn 
mwyach. Allwn i ddim cysgu yn poeni 
a fyddai gofalydd yn dod.

GOFALYDD F: Maen nhw’n dweud eu 
bod yn dod ond maen nhw’n hwyr neu 
ddim yn dod o gwbl, gan ddweud nad 
ydynt yn dda. Imi, dydy cael rhywbeth 
fel’na, dydy e ddim gwerth ei gael. 
Onibai fod cysondeb.

GOFALYDD FF: Rydyn ni’n gofyn i 
unrhyw ofalwyr sy’n dod am 10 yn y 
nos i’w rhoi yn y gwely. Mae rhai’n dod 
am 5 i’w rhoi yn y gwely, ac os ydw i’n 
dweud na, maen nhw’n fy ngorfodi.

Gallai’r ffaith fod y cymorth yn annibynadwy 
wneud mwy o ddrwg nac o les, ac mae 
llawer o ofalwyr yn dweud y byddai peidio 
gwybod a fyddai cymorth yn cyrraedd fel 
y trefnwyd neu o gwbl yn creu llawer o 
straen.
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Cymorth gwasanaeth amhriodol

Yn ogystal ag annibynadwyedd 
gwasanaethau gofal, dywedodd pobl a 
holwyd fod y gwasanaethau sydd ar gael yn 
aml yn anaddas, ac nad oeddent yn gallu 
bodloni gofynion diwylliannol. Soniodd 
llawer o bobl a holwyd am hyn, yn enwedig 
felly wrth drafod cyfleoedd seibiant.

GOFALYDD A: Rydych yn clywed 
y storïau erchyll hyn, yn enwedig 
fel menyw Fwslimaidd. Fel sut y 
byddai’n gweld nad oedd pawb arall 
o’i chwmpas yr un lliw â hi, a ddim yn 
siarad yr un iaith?

GOFALYDD B: (Nid oes) unrhyw 
ganolfan ddydd sy’n bodloni ei 
anghenion diwylliannol, felly 
cyfrifoldeb fy mam yw hynny ac 
mae’n rhaid inni gamu i mewn. Nid 
oes unrhyw wasanaethau ar gael sy’n 
diwallu’r anghenion. Mae hynny’n beth 
mawr inni. Mae eisiau siarad yn Somali 
a gwneud yr hyn a wnelai’n blentyn…. 
does unman y gallant fynd iddo a 
siarad am y pethau sy’n bwysig iddyn 
nhw…dydy’r gwasanaethau hynny 
ddim ar gael, sy’n drist iawn erbyn 
hyn, ydych chi’n meddwl fod hynny’n 
dderbyniol? Yn bersonol, dydw i ddim.

GOFALYDD D: (wrth drafod cyfleoedd 
seibiant) Nid oes mosg yn yr ardal. Ni 
fyddai’n cael bwyd halal. Dydyn nhw 
ddim yn darparu ar gyfer hynny.

Os nad yw pobl a holwyd yn disgwyl i 
wasanaethau fod yn addas, neu os cawsant 
brofiadau sy’n cadarnhau hyn, maen nhw’n 
llai tebygol o chwilio am gymorth yn y 
dyfodol. Dywedodd un gofalydd hyd yn oed 
ei bod yn fwriadol wedi cuddio hysbyseb am 
gymorth oddi wrth aelodau’r teulu rhag ofn 
iddo godi eu gobeithion a’r rheiny’n cael eu 
chwalu’n ddiweddarach.

 
GOFALYDD B: Peth da ond creulon 
am hyn yw mai dedwydd yw gwybod 
dim. Rwy’n credu y byddai fy mam 
(cyd ofalydd i’w thad) yn drist iawn pe 
bai’n gwybod fod yr holl bethau hyn 
ar gael…ond nad oeddent yn diwallu ei 
hanghenion.

Roedd pobl a holwyd yn aml yn cymryd 
yn ganiataol na fyddai ganddynt ddim 
yn gyffredin gyda phobl fyddai yno, 
gan gynnwys y staff yn ogystal â chyd 
ddefnyddwyr gwasanaethau. Mae rhwystr 
ynghylch disgwyliadau diwylliannol wrth 
chwilio am gymorth y byddwn yn edrych 
arno cyn bo hir, ond y farn oedd, pe bai 
unigolion dylanwadol yn y gymuned yn 
cynnig eu hunain yn gyntaf, fod hynny’n 
debygol o gymell eraill.

 

GOFALYDD E: Beth sy’n digwydd gyda 
phobl BME yw, os nad oes unrhyw bobl 
BME eraill sy’n dweud y byddan nhw 
yno (maen nhw’n annhebyg o fynd). 
Mewn (grŵp cymorth) weithiau ni 
fyddai rhai ohonyn nhw’n mynd ond 
yna fe fyddwn i’n dweud mod i’n mynd 
ac fe fydden nhw hefyd yn mynd.

Ni fydd unrhyw waith codi ymwybyddiaeth 
o reidrwydd yn cael mwy o bobl i ddod a 
manteisio ar gymorth os nad yw gofalydd 
yn teimlo’n hyderus ei fod ‘ar eu cyfer nhw’, 
felly fe fyddai cael staff sy’n rhannu’r un 
diddordebau neu aelodau’r gymuned sy’n 
fodlon eu helpu i gymryd y cam cyntaf yn 
gwneud gwahaniaeth mawr.

 
Sensitifrwydd diwylliannol
Cafodd sensitifrwydd anghenion 
diwylliannol ei drafod hefyd fel rhwystr rhag 
cael cymorth digonol. Mae hyn yn mynd 
ymhellach nac addasrwydd gwasanaethau. 
Mae sensitifrwydd diwylliannol yn golygu 
deall gwerthoedd ac ymddygiadau mewn 
rhai diwylliannau a chydnabod arferion y 
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mae pobl yn eu hystyried yn bwysig iawn. Er 
y gellir dysgu’r arferion diwylliannol hyn i ryw 
raddau, nid oedd teimlad ei fod yn rhywbeth 
a gafodd ei gydnabod yn llawn gan lawer o 
wasanaethau cymorth.

GOFALYDD D: Nid wyf yn credu fod 
gwasanaethau yn sensitif i anghenion 
pobl.

GOFALYDD F: Rwy’n adnabod un 
person sy’n gofyn i bobl adael eu 
hesgidiau’r tu allan ond dydyn nhw 
ddim. Mae hyn yn creu diflastod mawr 
iddi.

GOFALYDD F: Weithiau maen nhw’n 
dod adeg gweddïau ond mae hi’n gofyn 
iddyn nhw beidio dod bryd hynny.

Er bod yr enghreifftiau uchod yn rhai 
pendant o ran ymddygiadau a deilliannau, 
maen nhw’n cynnig darlun o’r ‘diffyg 
addasrwydd’ pan mae arferion diwylliannol 
gwahanol yn gwrthdaro. Byddai cydnabod 
y gwahaniaethau hyn, wrth drefnu cymorth 
a chyflawni rolau cefnogi, yn gwella 
ymddiriedaeth.

Cysyniadau gwahanol o ystyried 
beth yw ystyr ‘gofal’

Soniodd nifer o ofalwyr am ddealltwriaeth 
wahanol o’r cysyniad o ofal a’r ffordd y caiff 
ei drefnu. Nid oedd y defnydd gorllewinol o 
amser a lle i drefnu gofal yn ddefnyddiol i 
lawer, nac ychwaith yr arfer o rannu gofal yn 
dasgau i’w cyflawni. Er enghraifft, soniodd 
gofalydd am sut roedd trefn y bore yn rhan 
bwysig o’r dydd i’w thad ond, oherwydd 
cyfyngiadau amser, nad oedd yn ddim 
mwy na thasg i’w chyflawni gan ofalwyr 
cyflogedig.

 
 
 
 

GOFALYDD B: Mae’n fater o daflu 
ychydig o uwd i mewn i’r microdon neu 
olchiad cyflym gyda chlwtyn. Dydy 
fy nhad ddim yn gwneud hynny. Y 
gwirionedd yw bod rhaid inni drin pobl 
yn y ffordd maen nhw am gael eu trin. 
Nid yw’n fater ohonon ni’n dod â beth 
rydyn ni ei eisiau a newid y ffordd maen 
nhw wedi byw drwy eu bywydau…pam 
ddylen nhw orfod newid y ffordd y buon 
nhw gydol eu bywydau?

GOFALYDD FF: Mae’n rhaid inni 
gydnabod hefyd, os nad yw’r system 
yn addas inni, fod rhaid inni newid a 
sut arall allwn ni weld pethau. Rwy’n 
gwybod na fyddwn yn rhoi fy nhad 
mewn gofal seibiant am 6 wythnos 
er mwyn imi gael hoe ond…beth arall 
allwn ni wneud?

GOFALYDD D: Dydw i ddim yn credu 
fod pobl, gwasanaethau, polisïau, 
strwythurau yn gallu bod yn ddigon 
hyblyg i ymdopi...Mae’n rhy fawr a 
dydyn nhw ddim eisiau agor tunaid o 
gynrhon ac ymbalfalu ynddo oherwydd 
mae’n rhy anodd. Mae’n rhwydd 
gwneud y pethau ticio’r blwch fel 
asesiadau anghenion gofalwyr, ond 
mae’n anoddach dechrau edrych ar 
beth yn union mae gofalwyr ei angen 
oherwydd mae ychydig yn wahanol i’r 
norm.

Mae’r camaliniad yma wrth ystyried 
cysyniadau gofal yn golygu unwaith eto 
y bydd prinder tir cyffredin wrth fynd ati i 
drefnu cymorth. O’r herwydd, roedd gofalwyr 
yn teimlo fod rhaid iddynt gynnig cyngor i 
ofalwyr cyflogedig i’r graddau mai ychydig 
iawn o seibiant oedd yn deillio; mewn 
gwirionedd roedd yn aml yn golygu mwy o 
waith i’r gofalydd di-dâl, heb gynnig fawr 
ddim gwerth ychwanegol i’r person maen 
nhw’n gofalu amdanynt.

Cafodd y rhwystrau ymarferol rhag darparu 
cymorth i ofalwyr eu trafod. Fodd bynnag, 
nid yw’r rhain yn digwydd mewn faciwm, 
ac yn yr adran nesaf byddwn yn edrych ar 
agweddau a disgwyliadau’r gymuned o ran 
gofal.
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DISGWYLIADAU DIWYLLIANNOL 
YN Y GYMUNED
Gofal fel rhan o ‘gyfrifoldeb teuluoedd’
Cynhaliwyd cyfweliadau gyda gofalwyr o 
gefndiroedd a chymunedau o bob math. 
Fodd bynnag, roedd nifer o elfennau 
cyffredin i’r rhan fwyaf ohonynt, ac roedd 
disgwyliadau diwylliannol gan y gymuned 
yn thema y cyfeiriwyd ati’n aml. Roedd 
tasgau yn gysylltiedig â gwaith gofal di-dâl 
yn aml ynghlwm wrth gyfrifoldebau teuluol. 
Roedd disgwyl i aelodau’r teulu, menywod 
yn enwedig, gyflawni tasgau sy’n gyfystyr 
â gwaith gofal. Roedd hyn yn rhan o’u 
dyletswyddau beunyddiol. Mae cymaint o 
ddiffyg cydnabyddiaeth i ofalu fel rôl ynddi’i 
hun, fel yr esboniodd un gofalydd:

GOFALYDD D: Mewn rhai ieithoedd fel 
Urdu a Punjabi nid oes unrhyw eiriau 
sy’n disgrifio bod yn ofalydd. Dyw’r 
gair gofalydd ddim yn ymddangos yn y 
geiriadur.

Heb ddiffiniad, nid yw tasgau sy’n rhan o 
rôl ofalu yn cael eu hystyried yn rhywbeth 
sy’n haeddu sylw arbennig, a thrwy hynny, 
gymorth. Esboniodd Gofalydd D hefyd 
fod gan hyn oblygiadau diwylliannol ac 
ymarferol. Pan mae hysbysebion yn cynnig 
gwasanaethau i ‘ofalwyr di-dâl’, ni fyddai 
llawer yn ystyried eu hunain yn gymwys, 
yn gymaint oherwydd y derminoleg a 
ddefnyddir ar gyfer hunan-adnabod. 
Disgrifiodd y gofalydd y math yma o gam-
alinio yn ‘analluogrwydd diwylliannol’ ar ran 
darparwyr gwasanaethau, ac efallai ei fod yn 
arwydd arall o ansensitifrwydd diwylliannol 
o’r math a ddisgrifiwyd eisoes.

Er mai’r disgwyl oedd y byddai gofalu yn 
rhan o’r rôl deuluol yn llawer o’r cyfweliadau, 
roedd sut roedd hyn yn hysbys yn gwahanu 
o un unigolyn i’r llall. Roedd y disgwyliad i 
ddarparu gofal weithiau’n cael ei esbonio’n 
agored, ond yn fwy aml dywedwyd ei fod 
wedi gwreiddio yn y diwylliant.

GOFALYDD DD:  Rwy’n teimlo mai 
dyma fy nyletswydd, mae’n rhaid 
imi ei wneud. Alla i ddim mwynhau 
fy hun. Alla i ddim anghofio am fy 
nghyfrifoldeb a gwneud rhywbeth imi 
fy hun, ac mae hynny’n rhywbeth sydd 
wedi cael ei ddysgu imi oherwydd y 
gymuned, y diwylliant a chrefydd.

GOFALYDD C:Os yw person gwyn yn 
penderfynu mynd allan i weithio mae’r 
sefyllfa gymdeithasol ac economaidd 
yn gwbl wahanol i sefyllfa lle y 
byddai menyw Asiaidd, Pacistani yn 
penderfynu mynd allan i weithio tra’n 
cael plant gan fod hynny’n cael ei 
ystyried yn esgeulustod, dydw i ddim 
yn gwneud beth ddylwn i.

Nid yw’r rhagdybiaeth fod darparu gofal 
yn rhan ddisgwyliedig o fywyd o reidrwydd 
yn rhwystr rhag chwilio am gymorth. Fodd 
bynnag, trwy beidio ystyried y rôl yn un 
‘wahanol sy’n haeddu cefnogaeth’ mae 
hynny’n debygol o leihau’r siawns o wneud 
hynny.

Efallai fod agweddau’n dechrau newid, a’r 
teimlad oedd nad oedd y ddealltwriaeth 
fod angen gofalu am berthnasau hŷn 
yn rhywbeth oedd yr un mor amlwg i 
genedlaethau iau.
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GOFALYDD F:  Dydy rhai plant 
ddim. Dydy plant fy chwaer ddim er 
enghraifft. Mae ei gŵr o ddiwylliant 
gwahanol. Mae’r teulu’n rhan o’r holl 
beth. Wn i ddim sut y cawsant eu 
magu.

Yn ei dro, roedd hyn yn creu problemau 
posib eraill yn ddiweddarach.  Gall 
gwasanaethau cymdeithasol ragdybio y 
bydd y teulu yn ysgwyddo cyfrifoldebau 
gofalu fel y bo angen, ac mae hyn yn 

rhywbeth y byddwn yn edrych arno’n 
fanylach yn ddiweddarach, ond heb yr 
un disgwyliadau, gallai hyn adael bwlch 
yn y ddarpariaeth neu greu ymdeimlad o 
ddicter. Hefyd, mae’r diffyg ymwybyddiaeth 
hanesyddol o’r gwasanaethau sydd ar gael 
neu’r amharodrwydd i fanteisio arnynt yn 
golygu fod gofalwyr yn cael eu gadael heb 
adnoddau i’w cefnogi; unwaith eto, mae 
diffyg ‘cyfatebiaeth’.
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Pwysau cymunedol

Roedd y stereoteip o gymuned glos yn 
thema amlwg yn nifer o’r cyfweliadau. 
Er bod rhai pobl a holwyd yn canmol y 
gefnogaeth a gynigiwyd, tynnodd nifer 
o ofalwyr sylw at y pwysau ychwanegol 
i gadw at arferion cymdeithasol oedd 
yn ychwanegu mwy o straen. Fel rhan 
o’r disgwyliadau hyn, roedd agwedd 
gyffredinol na ddylid lleisio pryderon neu 
drafod materion teuluol negyddol yn 
gyhoeddus. Mae gwneud hynny’n cael ei 
ystyried yn gymdeithasol annerbyniol. 
Dywedwyd sawl gwaith fod pawb yn y 
gymuned yn gwybod am fusnes ei gilydd. 
Roedd hyn yn atgyfnerthu credoau a 
disgwyliadau cyffredin ynghylch agweddau 
ac ymddygiad, gan wneud unrhyw 
safbwyntiau gwahanol yn rhai anodd eu 
harddel.

GOFALYDD FF: Dydy pobl ddim eisiau 
cael y sgyrsiau yma rhag ofn iddyn 
nhw gael eu barnu gan eraill. Nid yw’n 
rhywbeth rydyn ni’n ei wneud.

GOFALYDD D: Rydw i’n credu ei fod 
fel petai’n fater o gywilydd. Fyddech 
chi ddim yn rhoi rhywun mewn 
cartref gofal, a phe baech yn gwneud 
byddai aeliau’n cael eu codi gan ei 
fod bron fel pe baech yn analluog 
neu’n anghyfrifol fel plant neu wŷr 
neu wragedd neu beth bynnag. Mae 
fel pe baech yn gwrthod y cyfrifoldeb 
hwnnw. Mae fel cael eich profi i weld 
a ydych yn ddigon galluog i boeni pe 
baech yn gwneud hynny.

Roedd chwilio am help yn cael ei ystyried 
yn wendid; os yw gofalydd yn gofyn am 
gymorth, y gred yw nad ydynt yn gallu 
cyflawni eu dyletswyddau. Mae eraill yn 
y gymuned yn credu fod ganddynt hawl i 
leisio barn a dywedodd pobl a holwyd fod 
hyn yn rhywbeth sy’n cael ei dybio a’i brofi.

GOFALYDD FF: Roedd rhaid iddo 
fod mewn cartref gofal tra bod hyn 
(addasiadau i gartref y teulu) yn cael 
ei wneud ar ei gyfer ond dywedodd 
cymaint o bobl ‘pam wnaethoch chi 
ei roi mewn cartref? Dydyn ni ddim yn 
gwneud hynny.’

GOFALYDD A:  Fel arfer, mae (aelodau 
ein cymuned) yn gofalu amdanynt 
gartref tan y diwedd. Roedd yn sgwrs 
anodd iawn. Roedd ambell ddeigryn. 
Beth fydd pobl yn ei ddweud? Yn y 
pendraw bu’n rhaid inni anghytuno ac 
yna cytuno. Nid oedd yn brofiad braf 
iawn. Mae’n ddigon diflas o hyd a bod 
yn onest.

GOFALYDD C: Ydych chi’n ofalydd 
neu a yw honna’n ddyletswydd famol 
y dylech fod yn ei gwneud beth 
bynnag? Yn niwylliant Pacistan neu’r 
rhan fwyaf o ddiwylliannau de Asia, 
os ydych yn gofalu am eich rhieni, 
plentyn, brawd neu bwy bynnag tost/
sâl dylech fod yn gwneud hynny, ac 
mae pobl yn gwneud pwynt am hynny 
yn gwbl agored o fy mlaen. Maen 
nhw’n dweud na allant gredu fod y 
llywodraeth yn rhoi arian i rieni sy’n 
gwneud dim byd mwy na gofalu am 
eu plant pan mae pob un ohonom 
yn gwneud hynny. Neu fersiwn 
greulonach fyth yw, o rydych chi’n 
cael eich talu amdano dydyn ni ddim 
yn cael ein talu amdano.

Mae hyd yn oed gofalwyr allai fod yn llai 
pryderus am agwedd eu cymuned yn 
dal i gydnabod pwysigrwydd canfyddiad 
cyhoeddus ar ran y person y maen nhw’n 
gofalu amdanynt.

GOFALYDD A: Dydyn nhw (y person y 
gofelir amdano/i) ddim eisiau neb yn 
pwyntio bys atyn nhw nad oedd eu 
teulu wedi gwneud pethau fel y dylent.
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Hyd yn oed pan mae agweddau yn newid, 
mae disgwyliadau diwylliannol traddodiadol 
yn dal yn gryf a phwysig, ac maen nhw’n 
dylanwadu ar ymddygiad pobl sy’n chwilio 
am gymorth.

Roedd rhai pobl a holwyd yn cysylltu’r 
berthynas o ofalu ac o chwilio am gymorth 
gyda dehongliadau o ysgrythurau 
crefyddol. Dywedodd sawl gofalydd fod 
eu ffydd yn eu helpu i gadw’n wylaidd, 
a chynyddu eu dealltwriaeth o’u lle yn 
y byd ehangach, a’u helpu i dderbyn eu 
sefyllfa. Fodd bynnag, roedd un gofalydd yn 
teimlo fod ei chrefydd yn cynnig safbwynt 
wahanol, llai defnyddiol. Wrth drafod y 
syniad o drefnu gofal:

GOFALYDD C: Efallai fod hynny’n 
iawn ac yn swnio’n rhesymol mewn 
diwylliant gwyn, gorllewinol ond 
ceisiwch ei wneud mewn cyd-destun 
Pacistani, ac er nad yw’n fater o 
grefydd ond mae pobl yn defnyddio’r 
grefydd Fwslimaidd i’w ddehongli fel 
y mynnant, os ydych yn gwneud y 
penderfyniadau hynny, dydych chi 
ddim yn ymddiried yn y creadwr. Mae 
eich ffydd yn wannach ar y creawdwr 
a dyna pam rydych yn cymryd y mater 
i’ch dwylo eich hun.

Soniodd y gofalydd am sut y cafodd ei 
dysgu fod Allah yn rhoi popeth yn ei le 
am reswm. Nid ei lle hi oedd cwestiynu 
neu geisio newid yr amgylchiadau hyn, ac 
mae ceisio gwneud hynny, trwy ddangos 
annibyniaeth i ddylanwadu ar y sefyllfa, 
yn dangos diffyg ffydd. Roedd y gofalydd 
yma’n teimlo fod hyn yn annheg, o ran 
camddehongli’r Qur’an ond hefyd yn 
emosiynol. Roedd yn cyflwyno cyfyng 
gyngor dyfnach, ysbrydol, her ychwanegol 
wrth chwilio am gymorth.

Mae’r pwysau i gydymffurfio yn gallu bod 
yn drwm iawn, a dywedodd sawl person a 
holwyd fod ysgwyddo’r baich ychwanegol 
hwn yn arwain at anawsterau iechyd 
meddwl.

GOFALYDD C: Roedd yn 
glawstroffobaidd iawn. Fy nal yn dynn 
iawn.

Byddwn yn edrych yn ddyfnach ar iechyd 
a llesiant y gofalydd yn ddiweddarach, ond 
mae’n werth pwysleisio y byddai pobl a 
holwyd yn dweud fod y pwysau i ofalu ‘yn 
y ffordd iawn’ yn aml yn gymaint o ffactor o 
ran arwain at iechyd gwael â’r gwaith gofal 
ei hun.
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Rolau a chyfrifoldebau rhyweddol

Er mai menywod oedd y brif ofalydd yn aml, 
soniodd sawl un a holwyd am ddynion yn y 
teulu yn darparu gofal hefyd. Fodd bynnag, 
anaml y byddai hynny’n digwydd ac roedd 
y rôl a ddisgrifiwyd yn gwahaniaethu o 
ran amodau a hyd. Derbyniwyd hefyd fod 
disgwyliadau’n wahanol rhwng dynion 
a menywod. Er enghraifft, esboniodd un 
person a holwyd, tra roedd ei merch yn 
yr ysbyty, mai’r disgwyliad gan eraill yn y 
gymuned oedd y byddai hi gyda’i merch 
drwy’r amser. Nid oedd ei gŵr yn cael yr 
un pwysau. Yn yr un modd, pan gymerodd 
ei gŵr hoe o ddyletswyddau gofal, ni 
chwestiynodd neb hynny ond pan wnaeth 
hi’r un peth, hyd yn oed am gyfnod byr, 
roedd eraill yn teimlo ei bod yn esgeuluso ei 
chyfrifoldebau.

GOFALYDD C: Yn yr ystyr yna mae 
ein diwylliant yn gallu bod yn ddigon 
creulon gan nad ydym yn rhoi llawer o 
le nac amser i unigolion, menywod yn 
enwedig. Fyddwn i ddim yn dweud fod 
pethau’n llawer gwell i ddynion, ond 
ychydig yn well na’r fenyw.

Trwy deimlo’r pwysau ychwanegol yma, 
roedd yn golygu fod cymryd unrhyw 
seibiant yn aml yn creu mwy o straen nac 
unrhyw seibiant roedd yn ei gynnig, a’r 
canlyniad oedd fod llai o seibiannau, os o 
gwbl, yn cael eu cymryd.

Mae’r adran hon wedi edrych ar sut mae’r 
gymuned ehangach yn edrych ar ofalu ac 
effaith hynny ar y rôl ofalu a’r cyfleoedd 
i chwilio am gymorth. Y cam nesaf yw 
edrych ar sut mae hyn yn mapio’i hun ar 
agweddau’r gofalwyr unigol eu hunain.

CANFYDDIADAU O FOD YN 
OFALYDD (NEU BEIDIO)
Er y gwnaed ymdrechion i recriwtio 
unigolion na fyddent o reidrwydd wedi 
ystyried eu hunain yn ofalwyr cyn hynny, 
roedd y bobl a holwyd yn bobl oedd ar 
y cyfan yn ystyried eu hunain felly. Fel 
y dywedwyd, nid yw llawer o ofalwyr di-
dâl yn meddwl am eu hunain yn y ffordd 
yna. Ynghyd â’r stigma o estyn allan, mae 
diffyg cydnabyddiaeth yn dylanwadu ar 
sylweddoli’r posibilrwydd yn ogystal ag ar y 
cymhelliad i chwilio am gymorth.

GOFALYDD A: Dydyn (ni) ddim yn 
mynd allan a galw am help a chwilio 
am gymorth.

GOFALYDD D: Dydw i ddim yn credu y 
gall unrhyw un roi gwell gofal i’w mam 
na’i merch ei hun a dydw i ddim yn 
credu y gall unrhyw un roi gwell gofal 
i’w gŵr na’i wraig.

Hyd yn oed ymhlith y bobl a gymerodd ran 
yn y prosiect hwn, nid oedd ystyried eu 
hunain yn ofalydd o reidrwydd yn gysyniad 
yr oeddent yn ei chael yn rhwydd i’w ddeall. 
Er bod hyn yn nodweddiadol ymhlith 
gofalwyr yn gyffredinol, o gofio’r themâu 
a drafodwyd yn barod, mae’n ymddangos 
ei bod yn fwy cyffredin ymhlith  pobl o 
gymunedau Du a lleiafrifoedd ethnig a 
holwyd.

lechyd a Llesiant Gofalwyr

Mae’n ddiau fod gofalu wedi gadael ei ôl 
ar lawer o’r unigolion dan sylw, a soniodd 
bron pawb a holwyd am ba mor anodd y 
gall fod. Soniodd y rhan fwyaf am boen 
gyhyrysgerbydol, gorflinder, teimlo’n ynysig, 
gorbryder ac iselder, er nad oeddent bob 
tro’n defnyddio terminoleg o’r fath.

GOFALYDD G: Mae llawer ohonom yn 
dost. Mae llawer o ofalwyr yn fomiau 
fydd yn ffrwydro rhywbryd.
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GOFALYDD NG: Pan rydych yn 
ofalydd, does gennych chi byth amser 
ichi’ch hun. Rydych wastad yn gofalu 
am rywun arall.

GOFALYDD E: Mae wir wedi fy effeithio 
i, rwy’n teimlo nad oes gen i fywyd 
o unrhyw fath. Y cyfan ydych yw 
gofalydd iddyn nhw. Alla i ddim 
gwneud dim byd imi fy hun. Mae’n 
effeithio ar eich iechyd meddyliol a 
chorfforol.

GOFALYDD D: Mae’n llethol, rwy’n 
teimlo nad oes gen i ddim byd ar ôl. 
Mae’r effaith a gafodd ar fy iechyd 
yn golygu fod gen i orflinder cronig 
a phoen cronig, sy’n gwneud imi 
deimlo’n euog gan na alla i wneud rhai 
o’r pethau mae angen imi eu gwneud i 
helpu fy mam.

Dywedodd nifer o ofalwyr y bu’n rhaid 
iddynt roi’r gorau i’w gwaith neu leihau 
oriau, yn aml oherwydd straen yn gymaint 
â’r problemau trefniadol o ddarparu gofal. 
Soniodd rhai gofalwyr am gael cymorth 
oherwydd tueddiadau hunan-ladd, cymaint 
yw’r pwysau oedd arnynt. Er gwaetha’r 
rhwystrau a wynebwyd, dywedodd rhai 
gofalwyr eu bod wedi chwilio am help, 
ond yna mae’r materion a drafodwyd 
ynghynt o ran gallu derbyn cymorth a 
pha mor addas ydyw yn chwarae eu rhan. 
Esboniodd un gofalydd ei bod wedi gofyn i’r 
gwasanaethau cymdeithasol:

GOFALYDD DD: Oes angen imi rwygo 
fy ngarddyrnau cyn eich bod yn 
gwneud rhywbeth.

Mae tystiolaeth flaenorol yn awgrymu fod 
materion iechyd meddwl yn uwch ymhlith 
gofalwyr o rai cymunedau lleiafrifoedd 
ethnig (Manning et al. 2014) na’r boblogaeth 
yn gyffredinol. Roedd y mater yn sicr yn 
amlwg yma, a soniodd llawer o’r bobl a 
holwyd fod y themâu eraill a drafodwyd 
yn ffactorau dylanwadol. Er gwaetha’u 

hangen am gymorth eu hunain, dywedodd 
gofalwyr eu bod yn aml yn cuddio materion 
rhag cyfeillion, teulu a’r person maen nhw’n 
gofalu amdanynt. I rai, roedd hynny’n 
digwydd, oherwydd heb gymorth neu 
gynllun amgen, na allent feddwl am fod yn 
sâl. Nid oedd yn ddewis oedd ar gael iddyn 
nhw.

GOFALYDD FF: Roedd mor dynn. 
Doedd dim lle i unrhyw un fynd yn sâl.

GOFALYDD NG: Chi yw’r gofalydd. 
Chi yw’r graig ar gyfer y bobl yma. Os 
ydych chi’n methu, pwy sy’n mynd i 
fod yno iddyn nhw? Nid yw’n hawdd. 
Mae’n faich enfawr. Fi yw’r hynaf yn 
ein teulu ni. Mae’n rhaid ichi geisio 
dangos eich bod yn gryf, ond mae 
dagrau wedi bod yno weithiau. Rwyf 
wedi mynd i mewn i’r ystafell molchi a 
beichio crïo, golchi fy ngwyneb gyda 
dŵr oer a dod allan, felly dydy hi ddim 
yn rhwydd.

Roedd credoau traddodiadol am y 
gwasanaethau cymdeithasol yn chwarae’u 
rhan eto, oherwydd yr ofn fod salwch yn 
awgrymu methiant i ymdopi.

GOFALYDD G: Os ydych chi’n dost 
mae’r tŷ cyfan yn dod i stop. Hefyd, os 
ydych chi’n dost mae’r gwasanaethau 
cymdeithasol yn camu i mewn ac yn 
deud nad ydych chi’n ffit i fod yn fam. 
Mae’n rhaid ichi geisio dangos eich 
bod yn iach ac yn heini, sy’n flinedig 
ynddo’i hun.

Dywedwyd hefyd fod baich emosiynol 
gofalu yn cael ei guddio fel nad yw’r person 
maen nhw’n gofalu amdanynt yn teimlo eu 
bod yn faich.

GOFALYDD D: Dydw i ddim am iddyn 
nhw deimlo na allan nhw ofyn imi pan 
maen nhw angen help.
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Roedd ofnau y byddai’r person oedd 
yn derbyn gofal yn teimlo’n euog, ond 
hefyd, yn unol â disgwyliadau’r gymuned, 
y byddent yn teimlo embaras am y 
rôl y maent wedi’i chwarae yn y tabw 
diwylliannol o ddatgelu eu hanawsterau 
yn gyhoeddus trwy chwilio am gymorth. 
Daw llawer o’r ffactorau hyn at ei gilydd i 
leihau nifer y bobl sy’n gofyn am gymorth. 
Soniodd pobl a holwyd am ofalwyr eraill yn 
eu cymuned ac am effaith y gwaith gofalu 
ar eu hiechyd.

GOFALYDD FF: Weithiau mae pobl yn 
rhoi eu hunain mewn sefyllfaoedd sy’n 
annioddefol, maen nhw’n gwybod y 
byddant yn mynd yn dost, er mwyn 
iddyn nhw beidio cael eu gweld (mewn 
ffordd arbennig). Weithiau maen nhw’n 
gwneud pethau’n waeth iddyn nhw’u 
hunain.

GOFALYDD NG: Rwy’n gweld pobl yn ei 
chael yn anodd ond does dim seibiant. 
Mae’n rhaid iddyn nhw ddal ati.

Roedd llawer o ofalwyr yn cydnabod eironi 
a goblygiadau peidio gofyn am gymorth 
digonol. Fodd bynnag, mae rhwystrau fel 
diffyg ymwybyddiaeth ac anaddasrwydd 
gwasanaethau ac agweddau diwylliannol 
am fod yn ofalydd a chwilio am gymorth oll 
yn chwarae rhan yn parhau’r mater.

Ymwybyddiaeth a chanfyddiad o rai 
cyflyrau ac anableddau

Nid y cysyniad cymdeithasol o ‘ofalydd’ 
yw’r unig beth sydd ddim yn cael ei 
gydnabod mewn rhai cymunedau du a 
lleiafrifoedd ethnig. Soniwyd hefyd am 
ddiffyg ymwybyddiaeth ac amharodrwydd 
i dderbyn rhai cyflyrau meddygol mewn 
rhai cymunedau. Er enghraifft, soniodd un 
person a holwyd am fethiant i gydnabod 
mater iechyd meddwl.

GOFALYDD H: Does ganddon ddim 
geiriau am iechyd meddwl hyd yn oed. 
Mae fy mhen yn dost neu rydw i wedi 
brifo fy mhen.

Mae diffyg ymwybyddiaeth a therminoleg 
gyfatebol cyflwr yn creu rhwystrau amlwg 
rhag chwilio am gymorth. Soniodd pobl 
a holwyd am sut mae rhai cyflyrau hefyd 
yn cael eu deall yn wahanol. Er enghraifft, 
dywedodd sawl person fod y term dementia 
yn cael ei ddefnyddio, ond nad oedd o 
reidrwydd yn cael ei ystyried yn salwch ond 
yn hytrach yn rhan o’r broses o heneiddio. 

GOFALYDD A: Dydw i ddim yn 
credu fod digon o ymwybyddiaeth 
o dementia yn ein cymuned. Maen 
nhw’n dweud mai henaint yw e. Dydyn 
nhw ddim mor ifanc ag y buon nhw.

Mae ystyried symptomau dementia yn 
naturiol ac anochel yn dylanwadu ar yr 
ymateb y credir sy’n briodol. Er mai un 
dehongliad yn unig yw’r disgwrs meddygol, 
roedd rhai pobl a holwyd yn teimlo fod 
ymateb amgen cymdeithas yn golygu fod y 
person â dementia yn cael eu hanwybyddu 
a’u gwthio o’r neilltu. Mae’r rhagdybiaeth 
anochel ei fod yn rhywbeth y mae’n rhaid ei 
dderbyn yn golygu fod y person â dementia 
yn llai tebygol o dderbyn cymorth allanol. 
Bydd hynny wedyn hefyd yn golygu y bydd 
y gofalydd yn gweld llai o wasanaethau 
cymorth.

Mae agweddau at rai cyflyrau yn arwain at 
stigma, gan leihau fwy fyth y tebygrwydd 
y bydd pobl yn chwilio am gymorth. Er 
enghraifft, esboniodd person a holwyd o 
Nigeria y mae gan eu plentyn awtistiaeth 
fod y cyflwr yn cael ei ddehongli’n fater o 
ymddygiad. Gall hyn arwain at oblygiadau o 
fewn strwythur y teulu. Soniodd un person 
a holwyd y dywedwyd wrthi mai methiant 
ar ran ei rhieni, ei mam yn bennaf, i fagu’r 
plentyn yn iawn oedd awtistiaeth. Soniodd 
un arall am sut roedd ei theulu’n credu ei 
fod yn fater y gellid ei wella trwy weddi 
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neu allfwriad.  Dywedodd Gofalydd J fod 
cymaint o deimlad o gywilydd fel bod llawer 
o ddynion yn gwrthod derbyn y sefyllfa. 
Mae gan hyn oblygiadau real iawn. Er 
enghraifft, gwrthododd tad roi caniatâd i’w 
wraig i wneud cais am lwfans byw i’r anabl 
gan y byddai’n cyfiawnhau ei barn fod gan 
eu plentyn ag awtistiaeth anabledd. Roedd 
hyn yn cael ei ystyried yn gywilyddus. 
Roedd credoau’r tad a stigma anabledd 
yn golygu y gadawodd y teulu, gan adael y 
fam i ymdopi ar ei phen ei hun. Esboniodd y 
person a holwyd fod hyn yn gyffredin.

GOFALYDD G: Mae’n ergyd i’w ego.

Parodd y teulu ehangach, oedd yn rhan o’r 
gymuned ac yn rhannu’r agweddau hyn 
at rai cyflyrau, ofalwyr i fod yn amharod 
i ofyn am gymorth ganddynt. Dywedodd 
rhai gofalwyr na fyddent hyd yn oed yn 
rhoi gwybod i’w teulu fod gan eu plentyn 
anabledd, ac mewn un sefyllfa nid oedd 
un gofalydd wedi dweud wrth ei theulu 
fod ganddi blentyn hyd yn oed. Roedd 
yna deimlad ei bod yn haws mynd heb y 
sylwadau a’r agwedd negyddol. Mae hyn yn 
pwysleisio hefyd pa mor gryf yw’r stigma 
a’r agweddau tuag at yr anableddau hyn, 
sy’n effeithio ar brofiadau’r gofalydd ac yn 
creu mwy fyth o rwystrau o ran gofyn am 
gymorth. 

GOFALYDD G: Mae’r ynysu’n ddeublyg. 
Os yw teulu prif ffrwd i blant ag 
awtistiaeth yn teimlo’n ynysig, 
ychwanegwch ddiwylliant a’r ffaith 
nad yw eich cymuned eich hun yn eich 
derbyn gyda’ch plentyn eich hun. Tair 
ergyd. Teimlo’n ynysig, yn isel, yn dost. 
Fe gewch chi ddewis.

Mae’n dod yn gynyddol amlwg fod y 
ffactorau niferus hyn yn gorgyffwrdd a 
rhyngweithio i greu amgylchiadau sy’n 
ei gwneud yn anodd iawn i ofalwyr o 

gymunedau lleiafrifoedd ethnig chwilio 
am gymorth ffurfiol ac anffurfiol. Mae 
llawer o’r hyn a drafodwyd yn adlewyrchu 
safbwyntiau gofalwyr tuag at wasanaethau 
allai fod ar gael, a pherthynas gofal gyda 
disgwyliadau ac agweddau diwylliannol 
ehangach. Bydd yr adran olaf yn edrych 
ar brofiadau a chanfyddiadau gofalwyr o 
wasanaethau cymorth a’r ffordd y cawsant 
eu llunio a’r ffordd maen nhw’n gweithredu.

RHAGDYBIAETHAU GAN (AC 
YNGHYLCH) GWASANAETHAU 
CYMORTH
Cyfathrebu
Er gwaetha’r heriau a’r rhwystrau a 
nodwyd, mae gofalwyr yn ceisio cael 
gafael ar gymorth gan wasanaethau 
iddynt eu hunain a’r person maen nhw’n 
gofalu amdanynt. Er bod rhai wedi sôn 
am lwyddiannau ac wedi cydnabod y 
manteision o wneud hynny, dywedodd 
eraill ei bod yn heriol. Byddai pobl a holwyd 
yn aml yn dweud mai ychydig iawn o 
gefnogaeth oedd ar gael ac mai’r tueddiad 
oedd nad oedd ond ar gyfer y person 
y gofalwyd amdanynt. Byddai’n rhaid i 
ofalwyr bwyso am bopeth a gofyn am 
gymorth yn barhaus yn hytrach na chael 
cynnig rhywbeth. Roedd pobl yn dweud 
wrth ofalwyr yn aml y byddai’n rhaid iddynt 
ymdopi ar eu pen eu hunain.

GOFALYDD E: Mae’n iawn ond mae’n 
araf iawn yn cyrraedd. Dydyn nhw 
ddim yn dweud popeth wrthoch chi. 
Onibai eich bod yn gofyn am hyn a’r 
hyn a’r llall, dydyn nhw ddim yn dweud 
beth allwch chi ei gael.

GOFALYDD CH: Maen nhw’n helpu ond 
ddim gormod. Maen nhw’n dweud y 
gallwch ei wneud ar eich pen eich hun. 
Iawn dysgwch fi fe alla i ei wneud e.
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Soniodd gofalwyr am orfod ‘gwthio’ cryn 
dipyn er mwyn cael cymorth, gan ddweud 
na fyddai llawer o bobl eraill yn teimlo’n 
gyfforddus yn gwneud hynny. Nid gofalwyr 
o gymunedau lleiafrifoedd ethnig yw’r unig 
bobl sy’n ei chael yn anodd i gael cymorth. 
Mae pandemig diweddar COVID-19 wedi 
cynyddu rhestrau aros ac wedi rhoi mwy 
o straen ar y trefniadau cymorth sydd ar 
gael (Hatherley et al. 2022, Archwilio Cymru 
2022). Fodd bynnag, o gofio’r rhwystrau 
ychwanegol a wynebwyd, dywedwyd ei bod 
yn annifyr ceisio cael cymorth a darganfod 
nad oedd dim yn cael ei gynnig. Roedd 
tybiaethau am y rhesymau dros ddyrannu 
adnoddau hefyd yn ffactor o bwys yn hyn o 
beth fel y gwelwn cyn bo hir..

Rhagdybiaethau ynghylch iaith

Rhan o’r rheswm am y diffyg cyfathrebu 
oedd y rhagdybiaeth a deimlwyd gan 
ddarparwyr gwasanaethau ynghylch gallu 
gofalwyr i siarad Saesneg. Ynghynt, nodwyd 
fod rhwystrau yn her wrth geisio cael 
gafael ar wasanaethau, ond teimlwyd fod 
gweithwyr weithiau’n rhagdybio na fyddai 
gan ofalwyr lawer o Saesneg hyd yn oed os 
nad oedd hynny’n wir. Roedd pwysau amser 
a’r dybiaeth y byddai’n anodd rhoi esboniad 
llawn o’r diagnosis, prognosis a dewisiadau 
addas yn golygu fod cyfathrebu yn cael ei 
ystyried yn wael.

GOFALYDD F: Dydyn nhw ddim yn 
gwneud hyn. Dydyn nhw ddim yn 
gwneud hynna. Oherwydd weithiau 
maen nhw’n meddwl, mae’n iawn, all 
hi ddim siarad Saesneg.

Esboniodd un gofalydd y byddai’n fwriadol 
yn dewis (neu’n dad-ddewis) aelodau 
penodol o’r teulu i ymwneud â gweithwyr 
gofal iechyd oherwydd eu hacen, gan 
deimlo fod perygl nad yw pobl a chanddynt 
acen dramor gref yn cael digon o 
wybodaeth.

GOFALYDD HL:Dydyn ni ddim hyd yn 
oed yn gadael i fy mrawd na fy nhad 
siarad â’r bwrdd iechyd oherwydd 
os ydyn nhw’n gweiddi, rydyn ni’n 
gwybod beth maen nhw’n mynd i’w 
ddweud amdanyn nhw, felly rydw 
i’n tueddu gwneud llawer o’r siarad 
oherwydd fy acen (Gymreig).

Waeth a yw hon yn rhagdybiaeth gywir ai 
peidio, mae’n sicr yn cyfyngu ar ymwneud 
rhai gofalwyr â’r system pan allent elwa o 
gael chwarae mwy o ran.

Rhagdybiaethau wrth drefnu 
adnoddau

Gan fod gwasanaethau’n brin, roedd 
teimlad ymhlith rhai pobl a holwyd fod yna 
gam ddisgwyliadau oedd yn chwarae rôl 
wrth i ddarparwyr gwasanaethau ddyrannu 
adnoddau. Roedd gofalwyr yn teimlo y gellir 
gwneud penderfyniadau heb ymgynghori, 
yn aml ar sail rhagdybiaethau ynghylch 
disgwyliadau diwylliannol nad oes llawer 
o gyfiawnhad iddynt yn aml. Er enghraifft, 
dywedwyd fod staff o’r gwasanaethau 
cymdeithasol yn aml yn rhagdybio y byddai 
teulu mawr ar gael ac y byddent yn fodlon 
helpu gyda’r gofal gan ei fod yn rhan o’u 
diwylliant i wneud hynny. Roedd hyn yn 
golygu fod llawer o ofalwyr yn teimlo fod 
rhaid iddynt gyflawni rôl o’r fath, hyd yn 
oed os nad oedd hynny’n gweithio gyda 
gweddill eu bywydau.

GOFALYDD DD: Dyna’r peth arall oedd 
yn fy ngwylltio. Maen nhw’n gwybod 
y bydda i’n gofalu amdano fe, felly 
dydyn nhw ddim yn trio’n ddigon 
caled.

GOFALYDD H: Mae ganddyn nhw ryw 
syniad o sut deulu ydyn ni, maen 
nhw’n cynnig llai o gefnogaeth.
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GOFALYDD H: Gan fod y bwrdd iechyd 
eisoes wedi gwneud rhagdybiaethau 
ynghylch eich teulu, am beth allwch 
chi ei wneud a phwy ydych chi fel 
person, beth alla i wneud os ydyn nhw 
wedi gwneud y penderfyniadau yma?

GOFALYDD D: Rydw i’n meddwl nad 
yw cystal â gwasanaethau sydd yn 
meddwl, rydych chi’n ei wneud e eich 
hun.

GOFALYDD D: (wrth gofio sgyrsiau 
gyda darparwyr gwasanaethau) Mae 
digon ohonoch chi yn does. Hyd yn 
oed yn ariannol pan nad yw pethau 
wedi bod yn dda iawn, yr agwedd 
oedd wel allwch chi ddim helpu eich 
gilydd neu mae ganddoch chi fusnes, 
a rhagdybio gan eich bod yn Asiaid 
efallai eich bod yn rhedeg siop.

Mae’r rhagdybiaeth y bydd cymorth ar gael 
gartref yn atgyfnerthu’r pwysau a roddir 
ar y teulu i gynorthwyo pan na fyddent o 
reidrwydd yn gallu gwneud hynny. Trwy 
fynd ati wedyn i ddarparu gofal, mae hyn 
yn atgyfnerthu’r rhagdybiaeth a’r gred 
gyfatebol ei fod yn benderfyniad cywir i 
adael y mater i’r teulu.

Er bod blaenoriaethu ynddo’i hun 
yn ddealladwy, roedd rhai pobl a 
holwyd yn teimlo fod rhagdybiaethau 
stereonodweddiadol ynghylch y gefnogaeth 
allai fod ar gael yn golygu y byddai 
teuluoedd eraill, y tybiwyd na fyddent yn 
gallu cynnig cymaint o gymorth, yn aml yn 
cael eu blaenoriaethu. Soniodd llawer o bobl 
a holwyd fod ganddynt deuluoedd bychain 
heb fawr ddim cymorth ychwanegol ar gael 
iddynt yn lleol. Soniodd eraill am aelodau’r 
teulu’n gweithio’n llawn amser ac o’r 
herwydd yn methu cynnig cymorth. Felly, 
er y gallai’r penderfyniadau a wneir gan y 
gwasanaethau cymdeithasol fod yn rhai 
trefniadol, teimlwyd fod penderfyniadau ar 
sut i flaenoriaethu adnoddau yn anghywir 
ac annheg.

GOFALYDD A: Weithiau rwy’n teimlo, 
a ddylwn i ddim dweud hyn, ond 
oherwydd eu bod yn gwybod y bydd 
teuluoedd Mwslimaidd yn tynnu at 
ei gilydd, maen nhw’n camu’n ôl 
rywfaint. Maen nhw’n gwybod nad 
yw’r person ar ei ben ei hun. Nid dyna 
yw e mae’n siwr ond weithiau mae’n 
teimlo felly.

GOFALYDD H: Heb fod yn ddoniol ond 
os ydych chi’n wyn ac yn byw mewn 
pentref, mae’r gymuned o’u cwmpas. 
Pam nad oes yr un disgwyl arnyn nhw 
a’u teuluoedd?

Gall cymorth cyfyngedig gan y 
gwasanaethau cymdeithasol fod yn 
adlewyrchiad o brinder adnoddau ac 
arian. Fodd bynnag, mae’r canfyddiad 
o’r rhesymwaith dros benderfyniadau o’r 
fath  yn gallu bod yr un mor broblematig 
a niweidiol â’r penderfyniadau a’r 
gweithredoedd eu hunain. Os yw gofalwyr 
yn credu fod penderfyniadau’n cael eu 
gwneud o stereonodweddu yn arwain 
at gamwahaniaethu, bydd yn cryfhau’r 
petruster o ran cysylltu a’r negyddiaeth 
tuag at ddarparwyr gwasanaethau.

Diffyg ymddiriedaeth yn y 
Gwasanaethau Cymdeithasol
Mae profiadau, fel y rhai a ddisgrifiwyd 
uchod, yn atgyfnerthu credoau mai prif 
gymhelliad darparwyr gwasanaethau yw 
plismona gofal a chosbi’r sawl sy’n methu 
cyflawni eu rôl yn foddhaol. 

GOFALYDD E: Dywedodd ffrind fod 
rhaid ichi fod yn ofalus gyda nhw 
oherwydd y byddan nhw’n troi pethau
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GOFALYDD E: Maen nhw (gofalwyr 
eraill) yn teimlo os ydych chi’n dweud 
eich bod yn cael amser caled, y gallai 
rhywbeth negyddol ddigwydd. Rwy’n 
credu ei bod yn well rhoi gwybod 
iddyn nhw. Mae angen iddyn nhw 
glywed bob ochr neu sut allen nhw 
eich helpu? Efallai y cafodd pobl 
brofiad gwael neu efallai ei fod yn 
fater o agwedd.

Fel y dywedwyd eisoes, mae hyn yn 
dylanwadu ar brofiadau fel chwilio am 
gymorth, a gallai arwain at beidio darparu 
gwybodaeth ac amharodrwydd i gydweithio 
wrth gyfathrebu gyda gwasanaethau 
statudol. Mae hyn yn atgyfnerthu 
agweddau o’r oes o’r blaen nad yw pobl o 
gymunedau Du a lleiafrifoedd ethnig eisiau 
cymorth, a bod yn well ganddynt ddelio â 
materion oddi fewn i’r gymuned.

CYFLEOEDD AC ATEBION A 
AWGRYMWYD GAN OFALWYR
Wedi amlygu heriau a rhwystrau wrth 
ddisgrifio profiadau o ofalu, cafodd 
cyfleoedd ac atebion posib eu trafod gyda 
gofalwyr hefyd. Trafodwyd rhai syniadau 
pan ofynnwyd iddynt yn uniongyrchol, a 
daeth materion eraill i’r golwg yn ystod y 

drafodaeth ehangach. Ymhlith yr atebion 
posib a awgrymwyd gan y sawl a holwyd 
mae:

1.  Ail-gyflwyno neu greu hybiau 
cymunedol. Gall y rhain fod yn lleoedd 
lle y gall rhywun gerdded i mewn a 
chael popeth maen nhw ei angen o ran 
gwybodaeth am wasanaethau cymorth i 
ofalwyr.

2.  Sesiynau codi ymwybyddiaeth. Dylai 
darparwyr cymorth a gwasanaethau 
fynd i mewn i’r gymuned lle y mae llawer 
o’r gynulleidfa darged yn byw. Dylai 
digwyddiadau gynnwys stondinau a 
gwybodaeth.

3.  Gall pobl sydd eisoes yn ddylanwadol 
yn y gymuned helpu addysgu a chodi 
ymwybyddiaeth o gyflyrau sydd yn aml 
yn creu stigma yn ogystal â helpu newid 
agweddau o ran gofalwyr yn chwilio 
am gymorth. Teimlwyd mai’r sawl sydd 
eisoes mewn sefyllfa ddylanwadol yn y 
gymuned sydd yn y lle gorau i gyflwyno’r 
negeseuon hynny.

4.  Dylid cyflwyno grwpiau cefnogi 
diwylliant-benodol fyddai’n cynnig 
hyder i ofalwyr a’r person maen nhw’n 
gofalu amdanynt fod yr arlwy yn addas. 
Dywedodd pobl a holwyd eu bod yn fwy 
tebygol o fynd i rywbeth os oeddent yn 
adnabod rhywun oedd yno’n barod2. 

Bydd yr adran nesaf yn ymgorffori’r 
syniadau hyn ac yn cyflwyno cyfres o 
argymhellion i gefnogi a dylanwadu ar 
newid.
4 Er bod y dull hwn yn boblogaidd ac yn un a 
awgrymwyd gan sawl person a gafodd eu cyfweld, 
dywedodd rhai, er yn llai o ran nifer, na fyddent yn 
awyddus i dderbyn unrhyw gefnogaeth os ydynt 
yn debygol o gael eu hadnabod gan eraill yn eu 
cymuned. Nid yw hyn ond yn pwysleisio sut mae 
materion yn gymhleth a bod angen i ymatebion fod 
yn aml-weddog hefyd.
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ARGYMHELLION
Nodau’r prosiect hwn oedd:

• Deall profiadau gofalwyr o bob oed o 
gymunedau Du a lleiafrifoedd ethnig 
yng Nghymru.

• Argymell camau a gweithgareddau ar 
gyfer awdurdodau lleol, Llywodraeth 
Cymru, GIG Cymru a’r sector iechyd a 
gofal cymdeithasol yn fwy cyffredinol 
i wella’r ddarpariaeth i ofalwyr o 
leiafrifoedd ethnig

• Argymell camau a gweithgareddau ar 
gyfer Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru 
a sefydliadau lleol eraill i gefnogi’r 
ddarpariaeth ar gyfer gofalwyr o 
leiafrifoedd ethnig 

Ar ôl casglu profiadau ac awgrymiadau 
gan ofalwyr di-dâl, mae’n amlwg fod 
hwn yn fater cymhleth sy’n cynnwys 
nifer o faterion aml-weddog sy’n aml 
yn gorgyffwrdd ac yn creu rhwystrau 
rhag ceisio cael cymorth. Felly, mae 
angen i unrhyw ymateb adlewyrchu hyn 
a chydnabod fod ateb ‘un maint i bawb’ 
yn annigonol. Mae’r canlynol yn gamau 
a gweithgareddau yr argymhellir fod yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr, awdurdodau lleol 
a’r sector iechyd a gofal cymdeithasol yn 
fwy cyffredinol yn eu hystyried: 
 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr:
•  Cefnogi Partneriaid Rhwydwaith yr 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr i gasglu data 
ethnigrwydd fel mater o drefn a monitro 
cyrhaeddiad o gymharu â’u hamlder yn y 
boblogaeth leol

•  Sicrhau bod gwersi o wasanaethau 
sy’n llwyddo i gyrraedd gofalwyr o 
gymunedau lleiafrifoedd ethnig, wedi’u 
hariannu trwy Gwneud i Ofalwyr Gyfrif, 
yn cael eu casglu a’u rhannu gyda’r 
Rhwydwaith ehangach a’u hannog i’w 
cyflwyno’n ehangach.

•  Ymgyrch benodol i recriwtio staff 
cymorth o gymunedau lleiafrifoedd 
ethnig. Bydd hyn nid yn unig yn annog 
newid meddwl a dealltwriaeth o’r 
cymorth sydd ar gael, ond bydd hefyd 
yn hyrwyddo gwasanaethau ac yn eu 

gwneud yn fwy deniadol i eraill yn y 
gymuned sy’n gweld eu bod yn gweddu 
i’w hanghenion nhw.

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru
•  Hwyluso cysylltiadau rhwng mudiadau 

gofalwyr, mudiadau yn cynrychioli 
pobl o gymunedau lleiafrifoedd ethnig 
a phartneriaid statudol lleol er mwyn 
annog datblygu gwasanaethau sydd 
wedi’u teilwra ar gyfer anghenion 
gofalwyr di-dâl o grwpiau lleiafrifoedd 
ethnig.

• Codi ymwybyddiaeth o ganfyddiadau
 
Sefydliadau Partneriaid Rhwydwaith
• Mynd ati’n gyson i gasglu data 

demograffig defnyddwyr gwasanaethau 
, gan gynnwys ethnigrwydd, ac adrodd 
yn flynyddol ar gyrhaeddiad o gymharu 
â’u hamlder yn y boblogaeth leol

• Ystyried ffyrdd a dulliau gwahanol o 
hysbysebu gwasanaethau a chymorth. 
Mae hyn yn cynnwys adnabod nifer 
o leoliadau a chyfryngau amrywiol a 
ddefnyddir gan gymunedau gwahanol.

• Mynd ati o ddifrif i weithio gyda 
mudiadau yn cynrychioli cymunedau 
lleiafrifoedd ethnig yn lleol er mwyn 
partneru mewn gwasanaethau sydd 
wedi’u teilwra ar gyfer gofalwyr o 
leiafrifoedd ethnig

• Ymgyrch benodol i recriwtio staff 
cymorth o gymunedau lleiafrifoedd 
ethnig. Bydd hyn nid yn unig yn annog 
newid meddwl a dealltwriaeth o’r 
cymorth sydd ar gael, ond bydd hefyd 
yn hyrwyddo gwasanaethau ac yn eu 
gwneud yn fwy deniadol i eraill yn y 
gymuned sy’n gweld eu bod yn gweddu 
i’w hanghenion nhw.

Awdurdodau lleol, byrddau iechyd a 
Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol

      Codi ymwybyddiaeth
• Cynnal ymgyrch codi ymwybyddiaeth 

addas ac wedi’i thargedu i newid 
canfyddiadau o rôl gwasanaethau 
cymdeithasol statudol. Mae hyn yn 
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cynnwys cael mwy o gyfathrebu gan 
ddarparwyr gwasanaethau o ran y 
cymorth sydd ar gael, hawlogaethau, 
beth ellir ac na ellir ei ddisgwyl gan 
ddarparwyr a chyfathrebu clir o ran sut y 
gwneir penderfyniadau

• Pan mae gwasanaethau’n ddiwylliannol 
addas, gofalu fod hyn yn cael sylw eang, 
gan ddefnyddio iaith a therminoleg 
addas, er mwyn annog ymwybyddiaeth a 
chael pobl i ddefnyddio’r gwasanaethau

• Gweithio gyda phobl ddylanwadol 
mewn cymunedau, megis arweinyddion 
ffydd, i godi ymwybyddiaeth ac annog 
pobl i geisio deall a derbyn anableddau 
a chyflyrau gwahanol, rôl y gofalydd 
ac agweddau cadarnhaol chwilio am 
gymorth 
 
Cyfathrebu

• Cynnig gwybodaeth mewn nifer o 
ieithoedd gwahanol wrth gyfathrebu 
o ddydd i ddydd. Cyn cyfarfodydd 
ac apwyntiadau, gofalu fod y 
gwasanaethau cyfieithu angenrheidiol 
ar gael a chaniatáu digon o amser a lle i’r 
wybodaeth gael ei deall 
 
Cynllunio

• Sicrhau y defnyddir trefn sy’n 
canolbwyntio ar y person wrth drefnu 
gwasanaethau a chefnogaeth. Lle’n 
bosib, dylid bod yn hyblyg a blaengar 
wrth edrych ar batrymau gofal gwahanol 
sydd fwyaf addas ar gyfer anghenion 
yr unigolyn sydd angen gofal a’r person 
sy’n darparu’r gofal ar eu cyfer

• Wrth gomisiynu gwasanaethau, dylid 
gofalu eu bod yn cynnwys diwallu 
anghenion grwpiau lleiafrifol

• Ystyried pwynt canolog, sy’n hygyrch 
ynghanol y gymuned, er mwyn darparu’r 
holl wybodaeth ynghylch gofal di-dâl 
 
Llywodraeth Cymru  

• Sicrhau bod canfyddiadau yn cael 
eu hystyried gan weithgorau sy’n 
cyflawni cynllun gweithredu Gwrth Hiliol 
Cymru a Strategaeth Gofalwyr Di-dal 
Llywodraeth Cymru. 
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CASGLIADAU
Mae’r prosiect hwn wedi tynnu sylw at 
brofiadau gofalwyr di-dâl o gymunedau 
Du a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru, 
yn enwedig felly o ran cael gafael ar 
wasanaethau a chymorth priodol. Mae 
rhai o’r profiadau yn adlewyrchu llawer 
o’r heriau a wynebir gan ofalwyr yn 
gyffredinol. Fodd bynnag, caiff llawer o’r 
rhwystrau eu gwaethygu, ac mae eraill yn 
unigryw oherwydd materion ymarferol, 
rhagdybiaethau ac agweddau diwylliannol 
tuag at ofalu ac anabledd. Gwneir hynny’n 
anoddach fyth oherwydd perthynas sy’n 
gallu bod yn anodd gyda’r gwasanaethau a 
drefnwyd i gynnig cymorth. Fel y dywed un 
gofalydd:

GOFALYDD G: Mae gofalwyr di-dâl 
o leiafrifoedd ethnig yn ynysoedd 
ynddynt eu hunain.

Mae’n ymddangos fod rhai heriau yn 
arbennig o anodd mewn rhai cymunedau 
ac nid mewn rhai eraill. Mae hyn yn 
amlygu cymhlethdod a natur amlweddog y 
materion a sut y mae cwestiynau ymarferol 
gofal yn rhyngweithio gyda diwylliant, iaith 
a phrofiadau personol. 

Mae defnyddio cyfweliadau estynedig er 
mwyn cael naratif fanwl a chyfoethog wedi 
galluogi agweddau a chysyniadau sylfaenol 
i ymddangos trwy archwilio trylwyr. 
Dywedir yn aml fod diffyg cyfatebiaeth o 
ran y gwasanaethau a ddarperir ar gyfer 
llawer o ofalwyr hŷn. Mae’r adroddiad hwn 
yn dangos, er y gall hynny fod yn wir, y gallai 
fod yn well dweud fod y gwasanaethau 

ar gyfer llawer o bobl o gymunedau du a 
lleiafrifoedd ethnig yn eu methu’n gyfan 
gwbl.

Mae’r prosiect hwn yn cynnig tystiolaeth 
o ran pam nad yw atebion blaenorol, mwy 
cyffredinol wedi arwain at y canlyniadau 
a obeithiwyd o reidrwydd. Nid yw hwn 
yn fater syml mynd i’r afael ag ef, ac mae 
angen i atebion posib adlewyrchu hynny. 
Mae’r argymhellion yn niferus, er mwyn 
targedu agweddau ac asiantaethau 
gwahanol o fyd gofal, gan adlewyrchu’r 
angen am newidiadau ar lefel polisi, 
system a threfniadol ynghyd â dylanwadu 
ar y micro-ryngweithiadau beunyddiol 
sy’n ffurfio dealltwriaeth, agweddau ac 
ymddygiadau.

Nid yw llawer o’r rhwystrau yn gyfyngedig 
i ofalu yn unig. Ceir materion systemig 
ynghylch agweddau tuag at gymunedau 
du a lleiafrifoedd ethnig, teimladau o gael 
eu diystyru sy’n cael eu hatgyfnerthu gan 
brofiadau beunyddiol, rhagdybiaethau a 
wneir am yr unigolyn ynghyd â materion 
ynghylch seilwaith a hyd yn oed oblygiadau 
cyfreithiol sy’n rhwystro pobl rhag bod yn 
rhan o’r gymdeithas ehangach. Er ei bod yn 
amhosib i un asiantaeth neu sector fynd i’r 
afael â’r holl bryderon hyn yn llwyddiannus, 
os yw gwasanaethau cefnogi gofalwyr di-
dâl yn cymryd cyfrifoldeb am eu gofod, mae 
ganddo’r potensial i wneud gwelliannau 
o bwys i ansawdd bywyd gofalwyr sy’n 
darparu rhan mor bwysig o’r agenda iechyd 
a gofal cymdeithasol.
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